Аналіз помилок учасників регіонального етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2017»
Конкурс «Використання 1С: Бухгалтерія 8 для України»
Member 1
1. Облікова політика заповнена з 01.04.2017. Тому при введенні початкових залишків
виникали помилки. Наприклад, податкове призначення ПДВ визначалось як «Неопод.
ПДВ, будь-яка госп.». (знято половина балів при введенні поч. залишків)
2. Не визначено аналітики рахунку 401 при внесенні залишків
Member 2
1. В завданні сказано: «Організація веде спрощений облік взаєморозрахунків». А
конкурсант встановлює в договорах прапорець «Складний облік ПДВ» (ПАТ Київенерго,
…)
2. При введені залишків по статутному фонду помилка при введені суми (за рахунок чого –
відсутній баланс на кінець періоду перед початком обліку). Проводка по Кт рахунку 401
– не зарахована
3. Підписка на 2-й квартал на періодичне видання «Дебет-Кредит» відноситься до витрат
майбутніх періодів і повинна розподілятися по місяцям кварталу за принципом «по
кількості днів у місяці» - згідно завданню. Конкурсант же відносить всі витрати на
рахунок 92 вже у першому місяці
4. Завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся заборгованість
постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та договором № 7
від 10.03.2017» - не виконано
5. Для жорстких дисків (рахунок 1122) використано при нарахуванні амортизації рахунок
8-го класу – 831 (потрібно 832)
6. В ТЧ податкових накладних не заповнено код за ДКПП (для послуг)
7. ПО завданню: «Організацією ТОВ «Автоматизація» договором № 17 від 04.04.2017 та за
рахунком від 20.04.17 від покупця ТОВ «СтройКомплект» отримано часткову оплату за
супровід ПЗ на суму 3600 грн. з ПДВ. Податкова накладна покупцю виписана,
зареєстрована в ЄРПН і надана в електронному вигляді» - конкурсант вірно оформлює
оплату, але сума в податковій не відповідає першій події
8. При оформленні акта про надання виробничих послуг конкурсант:
 не врахував, що ціна на послугу задана з ПДВ;
 у якості планової вартості вводить ціну реалізації;
 не вказано документ взаєморозрахунків, що призвело до збільшення податкових
зобов’язань і не закрився аванс
9. При оформленні оплати за супровід ПЗ також не вказано документ взаєморозрахунків
(виникає зайвий аванс та збільшення податкових зобов’язань)
10. Не заповнено регламентований виробничий календар, що впливає на розрахунок
зарплати
11. Для ЄСВ вибрано рахунок 8го класу: 811 – необхідно 821
12. Аліменти не відображено в обліку
13. Списання витрат майбутніх періодів не відображено
14. Для принтера (рах. 1121) використано при нарахуванні амортизації рахунок 8го класу –
831 (потрібно 832)
Member 3
Облікова політика заповнена з 01.04.2017. Тому при введенні початкових залишків виникали
помилки. Наприклад, податкове призначення ПДВ визначалось як «Неопод. ПДВ, будь-яка
госп.». (знято половина балів при введенні поч. залишків).
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Member 4
1. Принтер віднесено на рахунок 104, хоч в поясненнях до завдання сказано: «Принтер
Canon i-SENSYS обліковується на рахунку 1121»
2. Витрати майбутніх періодів конкурсант оформляє документом «Надходження НМА» на
рахунок 1541
3. У двох співробітників не вірно визначено дату документа «Прийом на роботу в
організацію»
4. Більшість господарських операцій завдання не виконано
Member 5
1. У вхідних податкових документах не завжди встановлено прапорець «Отримано в ел.
вигляді»
2. Не введено технічну податкову накладну постачальника
3. При виконанні завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся
заборгованість постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та
договором № 7 від 10.03.2017» необхідно було врахувати, що частка оплати проходить
за ОЗ, а частка за матеріали і скористатись кнопкою «Список» в платіжному дорученні.
В противному випадку (у роботі конкурсанта) нараховується двічі податковий кредит
4. При введені в експлуатацію активу на рахунок 1122 «Малоцінні необоротні матеріальні
активи (кількісно)» використовується документ «Передача малоцінних активів в
експлуатацію», а не документ «Введення в експлуатацію ОЗ» (який було обрано
конкурсантом) і рахунок амортизації в цьому випадку повинен бути 1322
5. Не відображено податкову накладну покупцю по акту від 24.04.2017
6. Заробітна плата Грушко конкурсантом віднесено на ном. групу «Супровід ПЗ», а за
завданням на ном. групу «Консультаційні послуги»
7. Амортизація принтера закривається через рахунок 8го класу 832, у конкурсанта – 831
8. При нарахуванні амортизації одного з комп’ютерів вона була віднесена на рахунок 231
без завдання номенклатурної групи, тобто не увійшла в собівартість жодної наданої
послуги
9. У зв’язку з помилками при нарахуванні з/п та амортизації не вірно розраховано
собівартість виробничих послуг
Member 6
Не виконано жодного завдання
Member 7
Не виконано жодного завдання
Member8
Не виконано жодного завдання
Member 9
Не виконано жодного завдання
Member 10
В способі відображення витрат по амортизації «Виробничі МНМА (Супровід)» – не заповнена
стаття витрат для нарахування амортизації
Member11
Не виконано жодного завдання
Member 12
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1. Введення початкових залишків виконаний датою початку обліку (01.04.2017), у зв'язку з
чим бали за проводки по внесенню залишків не враховані
2. В завданні сказано: «Організація веде спрощений облік взаєморозрахунків». А
конкурсант встановлює в договорах прапорець «Складний облік ПДВ» (ПАТ Київенерго,
…)
3. Ноутбук Asus X540LA конкурсант обліковує на рахунку 281 (потрібно 1521). Дата
податкової накладної постачальника по операції придбання ноутбуку не збігається з
датою першої події
4. Жорсткі диски та картридж для принтера студент обліковує на 221 рахунку
5. Дата податкової накладної постачальника по операції придбання жорстких дисків та
картриджу не збігається з датою першої події
6. Конкурсант вводить в експлуатацію ноутбук з 281 рахунку
7. Оскільки в договорах встановлено прапорець складний облік – податкові зобов’язання в
ситуації першої оплати (аванс) – в базі конкурсанта не нараховуються
8. Завдання повністю не виконано
Member 13
1. Інформація про банківські картки внесена тільки для Грушко
2. Не заповнена дата реєстрації в ЄРПН для вхідних податкових
3. При виконанні завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся
заборгованість постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та
договором № 7 від 10.03.2017» – не враховано, що оплата проводиться не тільки за
основні засоби, а і за матеріали (проводки не відповідали даним в документі, при
повторному проведенні плат. доручення з тими ж самими даними «подвоївся»
податковий кредит)
4. Для введення в експлуатацію МНМА, що буде обліковуватися на рахунку 1122
«Малоцінні необоротні матеріальні активи (кількісно)» необхідно використовувати
документ «Передача малоцінних активів в експлуатацію» (підсистема «Малоцінні
активи»). Конкурсант використовує 2 документи – «Введення в експлуатацію ОЗ»
(підсистема ОЗ). Витрати по амортизації одного з дисків необхідно було віднести на НГ
«Супровід ПЗ». Конкурсант відносить всі витрати амортизації дисків на НГ
«Консультаційні послуги»
5. В акті про надання виробничих послуг супроводу ПЗ покупцеві ТОВ «СтройКомплект»
не задано розрахунковий документ (договір – по розр. документах), у зв’язку з чим не
закрився аванс та збільшено податкові зобов’язання, в платіжних дорученнях у якості
розр. док-та зазначено рахунок, тому останнє пл.. доручення «не побачило» акт та
формує проводки авансу і ще раз збільшує податкові зобов’язання
6. Аналогічні проблеми з актом про надання консультаційних послуг
7. При нарахуванні ЄСВ роботодавцями проводки формуються в кореспонденції з
рахунком 8го класу – 831, необхідно 821
8. При введенні в експлуатацію для комп’ютеру AMD A8 зазначена дата введення –
10.12.2017, за завданням – 10.01.2017. Тому у квітні амортизація цього комп’ютера не
розрахувалася
9. В проводка по амортизації принтера (МНМА) необхідно було використовувати 832
рахунок, а не 831
10. В калькуляціях присутній залишок незавершеного виробництва, якого не повинно бути
Member 14
Не виконано жодного завдання
Member 15
Не виконано жодного завдання
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Member 16
1. При введенні залишків взаєморозрахунків не заповнено розрахунковий документ
(рахунок)
2. Не заповнена дата реєстрації в ЄРПН та прапорець «Вхідний документ … в ел. вигляді»
для вхідних податкових
3. Задвоєно податковий кредит при оплаті КИЇВЕНЕРГО
4. За завданням: «Картридж для принтеру обліковується на рахунку 201»
(оприбутковується через закладку «Товари» документа «Надходження товарів та
послуг»). Конкурсант оприбутковує його на рахунок 1531 на закладці «Устаткування»
5. Для введення в експлуатацію МНМА, що буде обліковуватися на рахунку 1122
«Малоцінні необоротні матеріальні активи (кількісно)» необхідно використовувати
документ «Передача малоцінних активів в експлуатацію» (підсистема «Малоцінні
активи»). Конкурсант використовує 2 документи – «Введення в експлуатацію ОЗ»
(підсистема ОЗ)
6. При нарахуванні амортизації МНМА конкурсантом проводки формуються в
кореспонденції з рахунком 8го класу – 831, необхідно 832
7. В завданні сказано: «Організацією ТОВ «Автоматизація» договором № 17 від 04.04.2017
та за рахунком від 17.04.17 від покупця ТОВ «СтройКомплект» отримано оплату за
консультаційні послуги на загальну суму боргу. Податкова накладна покупцю виписана,
зареєстрована в ЄРПН і надана в електронному вигляді». Конкурсант не вводить в
систему податкову накладну по цій операції
8. Аналогічно при оплаті за супровід
9. Не внесено в систему операції за 24.04.2017 (акт на супровід, податкова та оплата частки
боргу)
10. Акт на консультаційні послуги внесено датою 24.04.2017, що не відповідає завданню
27.04.2017
11. У співробітника Куц Д.С. в приказі на прийом в організацію замість «оплата по
годинному тарифу» встановлено «оклад по годинах», в результаті йому нараховано 100
грн. за квітень
12. З/п Гришко віднесено на супровід, а не на консультаційні послуги
13. При нарахуванні ЄСВ роботодавцями (по ІТ-відділу) проводки формуються в
кореспонденції з рахунком 8-го класу – 811, необхідно 821
14. При нарахуванні амортизації не використовувався 8-й клас рахунків
15. Проводок по розрахунку собівартості послуг не має, фінансовий результат не визначено
Member 17
1. В способі відображення витрат на амортизацію «Адміністративні затрати на
амортизацію» стаття витрат на поліпшення вибрана як «Амортизація ОЗ (АЗ)» (останнє є
зауваженням, але не враховано як помилка)
2. Для рахунку 401 не заповнено другу аналітику «Цінні папери»
3. При оформленні підписки на 2-й квартал за завданням ставка ПДВ: без ПДВ,
конкурсантом обрано ставку ПДВ: 20% та нараховано зайвий податковий кредит. В
реєстрації вхідного податкового документу також помилкова ставка та стаття Декларації
ПДВ. Операція не зарахована
4. При оформленні операції придбання жорстких дисків (рахунок 1531) необхідно було
використовувати вид операції «Устаткування» і відповідну закладку таб. частини,
конкурсант використовує вид операції «Покупка, комісія» закладка «Товари». При
оформлені реєстрації вхідного податкового документу повинні були сформуватися два
рядки (з різними значеннями прапорця «Поставка ОФ» та статті декларації ПДВ).
Частина балів (стосовно придбання дисків та оформлення реєстрації вхідного
податкового документу) не зарахована
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5. При оформленні оплати за ноутбук, жорсткі диски та картридж не враховано, що
частково операція оплати закриває поставку ОФ і тому нараховано зайвий податковий
кредит. Знято бал в блоці «Облік ПДВ»
6. При нарахуванні амортизації МНМА конкурсантом проводки формуються в
кореспонденції з рахунком 8-го класу – 831, необхідно 832
7. При нарахуванні ЄСВ роботодавцями проводки формуються в кореспонденції з
рахунком 8-го класу – 811, необхідно 821
8. Не заповнено субконто 2 рахунку 6851 в проводці по виконавчому листу (аліменти)
Member 18
Не виконано жодного завдання
Member 19
1. При передачі в експлуатацію МНМА використовується рахунок 1321, замість 1322
2. При нарахуванні амортизації МНМА конкурсантом проводки формуються
кореспонденції з рахунком 8-го класу – 831, необхідно 832

в

Member 20
1. Відображено тільки введення початкових залишків по ОЗ і безготівковим грошовим
коштам
2. При введенні початкових залишків виникали помилки. Наприклад, податкове
призначення ПДВ визначалось як «Неопод. ПДВ, будь-яка госп.»
Member 21
1. Відображено дуже мала частина господарських операцій (по 10.04.2017) і з помилками
2. Не всі вхідні податкові документи зареєстровані
3. У вхідному податковому документі від 10.04.2017 не заповнена дата реєстрації в ЄРПН
та не встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
4. При оформленні операції придбання жорстких дисків, Ноутбук asus x540la необхідно
було використовувати вид операції «Устаткування» і відповідну закладку таб. частини,
конкурсант використовує вид операції «Покупка, комісія» закладка «Товари»
5. Порушена хронологія введення операцій
Member 22
Не виконано жодного завдання
Member 23
1. При передачі в експлуатацію МНМА використовується рахунок 1121, замість 1122
2. Введення в експлуатацію ОЗ відображено на рахунок 91, замість 104
3. Внесено не всі податкові документи
4. У вхідних податкових документах не завжди заповнена дата реєстрації в ЄРПН та не
завжди встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
5. При нарахуванні амортизації МНМА конкурсантом проводки формуються в
кореспонденції з рахунком 8-го класу – 831, необхідно 832
6. При нарахуванні ЄСВ роботодавцями проводки формуються в кореспонденції з
рахунком 8-го класу – 811, необхідно 821
7. Нарахування амортизації по комп'ютеру Intel Core відображено на рахунок 92, замість
231, що суперечить завданню
8. Не заповнено субконто 2 рахунку 6851 в проводці по виконавчому листу (аліменти)
9. Завдання повністю не виконано, пропущена частина господарських операцій
Member 24
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Не виконано жодного завдання.
Member 25
1. При передачі в експлуатацію МНМА використовується рахунок 1321, замість 1322
2. Внесено не всі податкові документи
3. У вхідних податкових документах не завжди заповнена дата реєстрації в ЄРПН та не
завжди встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
4. У деяких документах не враховується ПДВ (зверху) або ПДВ (у т. ч.)
5. Порушена хронологія введення госп. операцій
Member 26
Порушена хронологія відображення операцій за безготівковими грошовими коштами (оплата
від покупця від 21.04.2017)
Member 27
Не виконано жодного завдання
Member 28
Завдання виконано в повному обсязі
Member 29
Відображено тільки введення початкових залишків. При введенні початкових залишків
виникали помилки. Наприклад, податкове призначення ПДВ визначалось як «Неопод. ПДВ,
будь-яка госп.»
Member 30
1. При передачі в експлуатацію МНМА використовується рахунок 1321, замість 1322
2. Не заповнено субконто 2 рахунку 6851 в проводці по виконавчому листу (аліменти)
3. У вхідних податкових документах не завжди заповнена дата реєстрації в ЄРПН та не
завжди встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
4. Пропущена частина госп. операцій
5. Порушена хронологія введення госп. операцій
6. Фінансовий результат отримано з помилками
Member 31
1. Конкурсант змінив найменування існуючої організації, за якою вже відображено ведення
обліку
2. Введення початкових залишків виконано датою початку обліку (01.04.2017), у зв'язку з
чим бали за проводки по внесенню залишків не враховані
3. Використовується податкове призначення ПДВ – Пропорц. обл. ПДВ, що суперечить
завданням.
4. В інформаційній базі конкурсанта не має вірних проводок
Member 32
Не виконано жодного завдання
Member 33
1. Завдання виконано в повному обсязі
2. Не були нараховані додаткові бали за реєстрацію вхідних ПН (відсутня установка
прапора «Вхідний документ отримано в електронному вигляді»)
Member 34
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1. Ноутбук Asus X540LA конкурсант обліковує на рахунку 1531 (потрібно 1521)
2. Ведення взаєморозрахунків відображено «За договором в цілому», замість «За
розрахунковими документами», що суперечить завданню
3. Розрахунок заробітної плати виконаний з помилками (не має НГ на рахунку 231,
помилки у розрахунку).
4. Не заповнено субконто 2 рахунку 6851 в проводці по виконавчому листу (аліменти)
5. У вхідних податкових документах не завжди заповнена дата реєстрації в ЄРПН та не
завжди встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
6. Порушена хронологія введення документів
7. Більшість господарських операцій завдання не виконано, відсутні регламентні операції
закриття періоду
Member 35
1. При введенні початкових залишків по ОЗ документи були створені, але не проведені
2. При введенні початкових залишків по статутному капіталу не було вказано субконто –
засновника Гончаренко Гната Сергійовича
3. Більшість господарських операцій завдання не виконано
Member 36
1. При введенні початкових залишків по кредиторській заборгованості не заповнене поле
«Документ розрахунків» документи були створені, але не проведені
2. Невірно заповнено поле «Документ розрахунків» в документі «Платіжне доручення
вихідне» постачальнику «Київенерго»
3. В документі надходження від постачальника ТОВ «ІТ-Техніка» неправильно заповнені
табличні частини: устаткування і матеріал внесено на закладці «Устаткування» (прихід
матеріалів вноситься на закладці «Товари»). Відповідно неправильно заповнилася
таблична частина «Реєстрації вхідного податкового документа», внесеного на підставі
документа надходження
4. При виконанні завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся
заборгованість постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та
договором № 7 від 10.03.2017» необхідно було врахувати, що частка оплати проходить
за ОЗ, а частка за матеріали і скористатись кнопкою «Список» в платіжному дорученні.
В противному випадку (у роботі конкурсанта) нараховується двічі податковий кредит
5. При введені в експлуатацію активу на рахунок 1122 «Малоцінні необоротні матеріальні
активи (кількісно)» використовується документ «Передача малоцінних активів в
експлуатацію», а не документ «Введення в експлуатацію ОЗ» (який було обрано
конкурсантом) і рахунок амортизації в цьому випадку повинен бути 1322
6. У вхідних податкових документах не завжди заповнена дата реєстрації в ЄРПН та не
завжди встановлено прапорець «Отримано в ел. вигляді»
7. Внесено не всі податкові документи
8. Невірно вибрана стаття витрат та рахунок витрат 8-го класу (у конкурсанта – 811, має
бути 821) для відображення витрат по ЄСВ
9. Аліменти не відображені в обліку
Member 37
Не виконано жодного завдання
Member 38
Не виконано жодного завдання
Member 39
Не виконано жодного завдання
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Member 40
1. При введенні початкових залишків невірно вказано податкове призначення ПДВ
«Неопод. ПДВ, будь-яка господарська» (має бути вказано – «Опод. ПДВ»). Знято ½ балів
2. Більшість господарських операцій завдання не виконано
Member 41
1. При введенні початкових залишків невірно вказано податкове призначення ПДВ
«Неопод. ПДВ, негосподарська» (має бути вказано – «Опод. ПДВ»). Знято ½ балів
2. Принтер віднесено на рахунок 104, хоч в поясненнях до завдання сказано: «Принтер
Canon i-SENSYS обліковується на рахунку 1121»
3. В завданні сказано: «Організація веде спрощений облік взаєморозрахунків». Конкурсант
встановлює в договорах прапорець «Складний облік ПДВ»
4. Не вірно вказано ставку ПДВ при оформленні передплати періодичного видання
5. Невірно зазначені документи розрахунків з контрагентами, оскільки конкурсант
встановив ведення взаєморозрахунків «По договору в цілому»
6. Невірно зазначена дата документа надходження від контрагента «ІТ-техніка» та
неправильно заповнено табличні частини (матеріал внесено на закладці «Обладнання»)
7. При виконанні завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся
заборгованість постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та
договором № 7 від 10.03.2017» необхідно було врахувати, що частка оплати проходить
за ОЗ, а частка за матеріали і скористатись кнопкою «Список» в платіжному дорученні
8. При введені в експлуатацію активу на рахунок 1122 «Малоцінні необоротні матеріальні
активи (кількісно)» використовується документ «Передача малоцінних активів в
експлуатацію», а не документ «Введення в експлуатацію ОЗ» (який було обрано
конкурсантом) і рахунок амортизації в цьому випадку повинен бути 1322
9. Для витрат по заробітній платі рахунок витрат повинен бути вказаний 811 (у
конкурсанта 821)
Member 42
Не виконано жодного завдання
Member 43
1. Дата введення початкових залишків 31.03.2017 передує даті облікової політики
01.04.2017
2. Облікова політика повинна бути встановлена датою, яка передує даті початку ведення
обліку
3. Більшість господарських операцій завдання не виконано
Member 44
При оформленні надання послуг з Супроводу ПЗ в акті невірно вказана номенклатурна група
Послуги (необхідно – Консультаційні послуги)
Member 45
1. Не завжди при реєстрації податкової накладної постачальника конкурсант встановлює
прапорець «Вхідний документ отриманий в ел. вигляді» та не завжди вказує дату
реєстрації в ЄРПН
2. При виконанні завдання: «Організацією ТОВ «Автоматизація» виплачена вся
заборгованість постачальнику ТОВ «ІТ-Техника» за рахунком № 256 від 06.04.2017 та
договором № 7 від 10.03.2017» необхідно було врахувати, що частка оплати проходить
за ОЗ, а частка за матеріали і скористатись кнопкою «Список» в платіжному дорученні.
В противному випадку (у роботі конкурсанта) нараховується двічі податковий кредит
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3. При введені в експлуатацію активу на рахунок 1122 «Малоцінні необоротні матеріальні
активи (кількісно)» використовується документ «Передача малоцінних активів в
експлуатацію», а не документ «Введення в експлуатацію ОЗ» (який було обрано
конкурсантом)
4. При виконанні завдання по відображенню надання послуг по Супроводу ПЗ в документі
не зазначено документ розрахунків з контрагентом
5. Невірно вказаний рахунок 8-го класу для витрат по ЄСВ – 811 (має бути 821)
Member 46
1. При введенні початкових залишків по 631 рахунку не була заповнена аналітика
«Документ розрахунків» з контрагентом «Київенерго»
2. При відображенні передплати періодичного видання було невірно вказано податкове
призначення ПДВ «Необл. НДС, нехоз.» (має бути «Обл. НДС»)
3. Для жорстких дисків (рах. 1122) використано при нарахуванні амортизації рахунок 8го
класу – 831 (потрібно 832)
4. Не виписано Податкові накладні «Стройкомплекту»
5. При прийомі на роботу працівників Куц Д. С. та Грушко І. П. невірно вказаний спосіб
відображення ЗП в обліку (без використання 8-го класу рахунків)
6. Аліменти не відображено в обліку
Member 47
Не виконано жодного завдання
Member 48
Не виконано жодного завдання
Member 49
Не виконано жодного завдання
Member 50
При оформленні надання послуг з Супроводу ПЗ в акті невірно вказана номенклатурна група
Послуги (необхідно – Консультаційні послуги)
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